SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
név:
székhely:
cégjegyzékszám:
képviseli:
adószám:
bankszámlaszám:
- a továbbiakban: Megrendelő másrészről
név:
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
képviseli:
bankszámlaszám:

VENO-MED Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft.
1042 Budapest, Árpád út 56. I. e. 12.
01-09-562162
12172717-2-41
Varga Ida ügyvezető
Budapest Bank Rt. 10102244-32244706-00000008
- a továbbiakban: Szállító -

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.

SZERZŐDÉS CÉLJA, MEGRENDELÉS TÁRGYA

1.1.

A szerződés célja, hogy a felek által közös lebonyolításra kerülő termékszállítás feltételeit szabályozza.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szállítási keretszerződésben meghatározott feltételek
elválaszthatatlan részét képezik a köztük létrejövő eseti megrendeléseknek.

1.2.

Megrendelő eseti megrendeléseiben megrendeli, Szállító a Megrendelőnek leszállítja a Megrendelő által,
a Szállító terméklistájában szereplő, és forgalmazott termék(ek)ből az általa meghatározott
mennyiséget jelen szállítási keretszerződésben (a továbbiakban: keretszerződésben) szabályozott
feltételek szerint.

1.3.

Jelen keretszerződés alapján a Szállító köteles a meghatározott mennyiségű, minőségű terméke(ke)t a
meghatározott teljesítési határidőre leszállítani és a Megrendelőnek átadni.

1.4.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő eseti megrendeléseiben meghatározott
terméke(ke)t a Megrendelő által megrendelt mennyiségben és kifogástalan minőségben szállítja.
A minőségre a szerződő felek által elfogadott minőségi leírás, katalógus, szabvány az irányadó.

1.5.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt és a Szállító által szerződésszerűen
leszállított terméke(ke)t átveszi és annak ellenértékét számla ellenében 8 napon belül (vagy a
közösen megállapított módon) pénzintézeti átutalással teljesíteni.

1.6.

Szerződő felek a szállítandó termékeket és azok mennyiségét az eseti megrendelések alapján állapítják
meg.

2.

VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1.

Szerződő felek a megrendelt termék(ek) vételárát a Szállító mindenkori árlistája szerint állapítják meg.

2.2.

Az eseti megrendelésnek nincs minimum értéke, azonban nettó 40.000.-Ft alatti rendelés esetén a
szállítási költség a Megrendelőt terheli. Nettó 40.000.-Ft feletti vásárlás esetén a Szállító fizeti a
szállítási költséget.

2.3.

Amennyiben Megrendelő a vételár kifizetésével késedelembe esik, úgy a Szállító a további eseti
megrendelésekben meghatározott termék(ek) átadását megtagadhatja mindaddig, amíg a késedelem
tart.

2.4.

Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségek határidőn belüli nem teljesítése esetén a
késedelemmel teljesített összeg után a késedelem idejére számítottan a mindenkor érvényes jegybanki
alapkamat kétszeres összegét kitevő mértékű késedelmi kamatot köteles a Szállítónak megfizetni.
Késedelmes fizetés esetén az elszámolásra a Ptk 293.§. rendelkezése irányadó.

2.5.

Szállító tájékoztatja a Megrendelőt az új termékekről és árlistát ad át a Megrendelő részére.

3.

TULAJDONJOG FENNTARTÁS

3.1.

A szállított termékek azok ellenértékének teljes kiegyenlítéséig a Szállító tulajdonában maradnak.

3.2.

A szállítás időpontjától a vételár teljes kifizetéséig a termék(ek) állagában bekövetkezett bármely kárért
a Megrendelő felel. Fizetési késedelem esetén a Szállító fenntartja a jogát a szállított termék(ek)nek
minden ellene támasztható igény nélküli visszavételére.

4.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

4.1.

Szállító törekszik arra, hogy a Megrendelő mindenkori igényeinek megfelelő mennyiségű és fajtájú
termékekkel ellátja, de nem vállal felelősséget semmi olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a
Megrendelő által igényelt fajta vagy mennyiség kiszállításának elmaradásából adódik.

5.

TELJESÍTÉS HELYE

5.1.

A teljesítés helye a Megrendelő telephelye, üzlethelyisége. Szerződő felek a Megrendelő eseti
megrendeléseiben és azok Szállító által történő visszaigazolásában eltérő teljesítési helyet is
megállapíthatnak.

6.

TELJESÍTÉS MÓDJA

6.1.

Megrendelő írásos formában (fax, e-mail módban) küldi a megrendelést a Szállító felé. Azonnali
megrendelés esetén szóban (telefonon) jelzi igényét, melyet írásban megerősít. A Megrendelő a
megrendelésben köteles a rendelt termék(ek) pontos megnevezését, kiszerelési egységét,
darabszámát, és a kért szállítási napot valamint a teljesítés helyét megjelölni.

6.2.

Szállító köteles a terméke(ke)t a jogszabályok rendelkezéseinek és a szakmai szokásoknak megfelelően
azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni.

6.3.

Megrendelő mennyiségi, típus és csomagolás szerint köteles a terméke(ke)t átvenni.

6.4.

A teljesítés dokumentuma a szállítólevél.

6.5.

Amennyiben a Megrendelő a termék átvételekor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, azt
jegyzőkönyvben rögzíti és haladéktalanul közli a Szállítóval.

6.6.

Megrendelő köteles a szállítást követően a leszállított terméke(ke)t haladéktalanul átvenni. Megrendelő
az átvételi kötelezettség késedelmes teljesítéséből eredő kárt köteles a Szállító részére megtéríteni.

6.7.

Megrendelő különösen köteles mindazon szállítmányokat átvenni és kifizetni, amelyeket a Szállító a
Megrendelő egyéni méretvétele alapján legyártatott és a szerződés szerinti minőségben határidőre
leszállított.

6.8.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító jogosult minden olyan személyt Megrendelő
meghatalmazottjának tekinteni, akiről a Megrendelő által megjelölt szállítási címen feltételezhető, hogy
a Megrendelő képviseletére jogosult.
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7.

TERMÉKFELELŐSSÉG

7.1.

Szállító kijelenti, hogy a termékre vonatkozó termékfelelősség a gyártó céget terheli. Felek kijelentik,
hogy a termékfelelősségről szóló törvény rendelkezéseket ismerik, és azt magukra nézve irányadónak
tartják. Szállító továbbá kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy kizárólag a jelen szerződésben
meghatározott és a magyar fogyasztóvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő minőségű terméket
szállítja a Megrendelő részére. Megrendelő a szállított termék mennyiségi ellenőrzését, és minőségének
vizsgálatát köteles az átvételkor haladéktalanul elvégezni, és kifogásait a legrövidebb időn belül
Szállítóval közölni. Ezen intézkedések (mennyiségi ellenőrzés, értesítési kötelezettség) elmulasztása
esetén a Megrendelő a mulasztásból eredő kárt viselni köteles.

7.2.

Szállító nem vállal felelősséget olyan termékfelelősségi vagy szavatossági igényért, amely abból adódik,
hogy Megrendelő a terméket nem megfelelő körülmények között tárolta, illetve a minőség-megőrzési
időt túllépve értékesítette a terméket. A kárveszély, valamint a termék(ek) minőségéért és
eltartathatóságáért való felelősség a termék Szállító általi átadásával a Megrendelőre száll át.

7.3.

Szállító garantálja, hogy az általa forgalmazott termékek rendelkeznek a forgalomba hozatalhoz
szükséges engedélyekkel.

7.4.

Szállító az általa forgalmazott termékekre a jogszabályban meghatározott feltételekkel vállal garanciát a
Ptk.-ban foglaltak szerint. A garancia érvényesítésének feltétele az eredetet igazoló számla.

7.5.

Szállító a jogos és igazolt reklamációt a szerződő felek eseti megállapodása szerint jóváírással vagy
kicseréléssel rendezi. Ezeket meghaladó igény a Szállítóval szemben nem támasztható. Megrendelő a
hibás terméket a Szállítóhoz kizárólag a Szállító hozzájárulása alapján küldheti vissza, az eredetivel
azonos csomagolásban.
A minőségileg nem kifogásolt árut csak akkor lehet visszaszállítani, ha ebben a szerződő felek
előzetesen megegyeznek. Csak eredeti csomagolásu és bontatlan áru cserélhető illetve ennek
ellenértéke irható jóvá. A számla kiállításának dátumától számított 3 hónap elteltével a szállító
semmilyen árut nem vesz vissza és nem ír jóvá. Az egyedi gyártásu termékek eleve ki vannak zárva a
cseréből illetve a jóváírásból. Az előirt határidőn belül bejelentett, de 1 hónapon túl visszaküldött áruk
esetében 10 %, 2 hónap eltelte után 20 % adminisztrativ költség kerül felszámításra.

7.6.

Szerződő felek a szerződés szerinti minőség és késztermék azonosságában, illetve ebből következően a
reklamáció jogosságában keletkezett vitákat elsősorban békés úton kívánják rendezni, ennek
eredménytelensége esetén fordulnak szakértő céghez.

8.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1.

Szállító jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a Megrendelő jelen szerződés
bármely pontját súlyosan megszegi, illetve abban az esetben, ha a Megrendelő bármely fizetési
kötelezettségét elmulasztja, vagy jelentős késedelembe esik, továbbá jelen keretszerződésben
meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat a Szállítónak 8. napon belül nem jelenti be.

8.2.

A keretszerződés és az eseti megrendelések teljesítése során a felek kötelesek együttműködni, ennek
keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen keret
szerződésre és az eseti megrendelés(ek)re kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.
Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat szerződő felek írásban rögzítik, a szóbeli
közlések joghatállyal nem bírnak, azokat a felek írásban megerősiteni kötelesek.

8.3.

Szállító szavatolja a jelen szerződés szerinti termék(ek) per-, igény- és tehermentességét.

8.4.

Amennyiben a Szállító számára a szerződés teljesítése akadályokba ütközik a Megrendelő által igényelt,
forgalomban szokásos mértéket meghaladó utólagos módosítás miatt, vagy ilyen módosítás
következtében a szerződés teljesítése a Szállító számára lehetetlenné válik, a szerződéstől a jövőre
nézve a Szállító elállhat.

8.5.

Amennyiben a szerződés megkötését követően a Szállítónak tudomására jut, hogy a Megrendelőnek
fizetési nehézségei vannak, fizetésképtelen, a Megrendelőnek a szállítás teljesítése után esetlegesen
fennálló fizetési kötelezettsége biztosítékaként a Szállító biztosítékot kérhet az ellenszolgáltatásra, és a
további szállítás csak készpénz fizetés ellenében történhet.
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8.6.

Szerződő felek a teljesítés(ek) során tudomásukra jutott, a felek érdekkörébe tartozó információkat
kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél tudomására csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával
hozhatják.

8.7.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket tárgyalásos úton, peren
kívül rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre úgy a felek a hatáskörrel ls
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

8.8.

Felek a jelen szerződésben nem szabályzott kérdésekben a Ptk.-ban foglalt rendelkezéseket tekintik
irányadónak.

8.9.

Jelen keretszerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő elismeri, hogy az alábbi dokumentumokat
átvette és azok tartalmát megismerte:
1. A Szállító árlistája

Felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 2
erdeti példányban írták alá.

Kelt Budapest, 20...…év ….……………...... hó ……………..nap

……………………………………………………………………
Megrendelő

…………………………………………………………………..
VENO-MED Kereskedelmi Gyártó és
Szolgáltató Kft.
Képviseli: Varga Ida ügyvezető
Szállító
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